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 پیشگفتار

در خالصٔه آ یفیس های زندگی ما تأٔثری گذاش ته است، این  خبشبر مهه  ۱۹-کووید می ایبد و حبران انتشاربه رسعت  پراگین ها اندرست و شایعه اطالعاتکه  هنگامی

رس یدگی به چننی در مورد چگونگی را  پیش هنادایتمجموعه ای از و یک حالت اهبام،  '(Infodemic)هپنای اطالعات ضد و نقیض انتخاابت در سالمت حفظ 'مورد 

رسانه های ختنیکی و ، ارائه دهندگان مکک های متویل کنندگان، ان، انمزدهای جامعه مدین، احزاب س یایسهنادبرگزار کنندٔه انتخاابت، هنادهای موضوعات توسط 

برانمه ریزی ارتباطات حبران در مبارزه  رزشو بر اس ته ساخته را برج برای ذینفعان انتخاابت پراگین ها  شایعه ریزیارتباط برانمه  خالصه،این فرامه می مناید.  اجامتعی

ساخته  معلیات اجنام دربه تغیری  هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت را وادار ۱۹-کووید  که بامیری مهه گرییئاز آ جنامی کند. تأٔکید پراگین ها  شایعهغلط و  اطالعاتاب 

ساخته ی دهندگان و سواد رسانه ای را از امهیت ویژه ای برخوردار آٔ ر  معلومات که این امرپواییی ارتباطات بوده در نزی شاهد تغیری رسیع  انتخاابت س ئولنیم است، 

 .دوکرایس دار میافزایش شفافیت و حمافظت از د قوی رویتأٔثری یک که ارتباطات و مهاکری این  ؛اس توار استیک درک ها بر این اساس  این تالشاست. 

بوجود آ ورده  انتخاابت برای را بزرگی های چالش ،کنوینحصی  حبران از برداری هبره برای تالش و است منفوردر ذات خود  وکرایسمید تضعیف برای تالیش هر

در این  ها تالش. است بودهپیش تاز هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت  برایریزی  برانمه و تفکر توسعهوضعیت قدم به جلو گذاش ته و در است. آ یفیس در چننی 

 جتربه و اطالعات دانش،رشیک ساخنت  .است همم بس یار انتخاابت ذینفعان مهه برای بلکه انتخاابت مقامات برای تهنا نه آ ن، از فراتر و حبراین زمان این در خصوص

 امهیت بر ،هجان رسارس درهنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت  اکرث وببار آ ورده را ها پراگین  شایعهاندرست و  اطالعات اب مبارزه برای بعدی های فعالیت اساس و پایه

 .اند کرده تأٔکید انتخاابتسالمت  برای پذیری انعطاف حفظ برای ها ش بکه و رشاک داشنت

 هادزایبدک  ایران

 های انتخاابتامللیل نظامبنیاد بنی مدیره هیئت عضو

 اهرزگوین و ابوسنی انتخاابت مرکزی مکیس یون عضو
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 قدرداین

 اقیانوس یه و آ س یاخبش  مشاور ،(Rasto Kuzelل )ز ئکو  وراس تآ قای  (MEMO 98) ایسازمان نظارت رسانه ئیویاجرا مدیر از]مقاهل[  این خالصه یس ندگاننو 

آ یفیس  گرافیکآ مر طرح  ،(Silja Paasilinnaخامن سلجا پس یلینا ) بنگالدش، و رسیالناک برایرئیس ساحوی آ یفیس  ،(Kyle Lemargie) ملارگی اکیل آ یفیس آ قای

 مصامینهخالصه،  این آ هنا در مرور ارزمشند سهم برای(Janine Duffy)  دایف جاننیآ یفیس  ارتباطات مس ئول و( Keaton Van Beverenآ قای کیتون وان بفرین )

 مناید. میس پاس گذاری 
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 خالصٔه اجرایی

 مقدمه

 عدف صورت دربرگزار منایند؛ ممکن است تالش های آ هنا  بشلک امن ۱۹-کووید گری مهه بامیری جراین دررا  انتخاابتات می کنند  سعی انتخاابت مقامات که حایل در

براه  یسوکرامید ضدفرصت طلب و  ابزیگرانکه توسط  پراگینشایعه  های ینامکپو  اندرست اطالعات. شود تضعیف انتخاابت، پریامون اطالعایت فضای از اناکیف

بوجود می آ ورد.  وکرایسمیدو  انتخاابترا برای سالمت  مدت دراز و فوری های چالشمنحیث اسلحه،  انگزی نفرت خسنانو تشدید و اس تفاده از  ؛انداخته می شود

 از را دهندگان رٔآی تواند میاین امر  که کند فرامه اطالعات دس تاکری برایرا  مناس یب زمینهٔ  است ممکن ۱۹-کووید دلیل به ویژه به انتخاابتطرزالعمل های  در تغیری

 برای راروایت ها بیان ها شده و  رسدرگمی این ازدر سدد بزرگ منایی  اقتدارگرا ابزیگران ها، چالش افزایش ابمواجه سازد.  خطر به ایو حمروم ساخته  یآٔ ر  حق

 شایعه از انیش اتثریات و انگزی نفرت خسنان اندرست، اطالعاتپخش  تأٔثری چگونگی روی مقاهل این .دهند میادامه  وکراتیکمید فرایندهای و هنادها رب اعامتد تضعیف

 مجهل از برش حقوق از حامیت و وکرایسمید رب اعامتد انتخاابت، سالمت آ ن روی پیامدهای ،۱۹-پریامون کووید اطالعات بر خاریج و داخیل ابزیگران توسطپراگین ها 

 .ممترکز می ابشد س یایس حقوق

 مس ئهل بیان

ای هپنای اطالعات ضد و نقیض " infodemic" اصطالحأٔ  را آ ن( WHO) هجانحصی  سازمانکه  یک حالیت را اجیاد کرده است ۱۹-دکووی مورد در اطالعاتتکثری 

 ،۱۹-حد و اب قابلیت متفاوت در مورد کووید بیش از  اطالعایت اگرچه منایند. می تالش اعامتد قابل راهامنیی و معتب منابع ایفنت برای افراد آ ن در کهوضعییت  ؛انمد می

حفظ سالمت مردم اثر منوده است.  ، نزیسابقه یبزمان  اینجراین  درسامل  انتخاابت اجنام تواانیی بر مردم ببار آ ورده است؛ سالمت برایرا  ای گسرتده پیامدهای

 های نظام امللیل بنی بنیاد اطالعایت مجموع خنست مقاهل دراین موضوع  که یطور ؛است انتخاابتطرزالعمل های  و روندها در تغیریاتیک سلسهل  اجیاد مس تلزم

 دشواری افزایش و آ ش نا دهی رٔآی هایروند در  همم تغیریات از ترکییب. ۱ث شده استنزی حب"حفظ سالمت و انتخاابت" حتت عنوان  ۱۹-در مورد کووید انتخاابت

 آ ورد. می  ببار دس تاکری و تفامهء سوبرای  را آ سیب پذیر حمیطیک  اعامتد، قابل اطالعات ش ناسایی در ها

پراگین  شایعه غلط، اطالعات اکهش زمینهٔ  در موجود های چالش به رصف می گرید؛نشعت  انتخاابت، در بسرت ۱۹-ء کوویدحمتواتکثری  ازکه  اطالعایت های چالش

 و داخیل ابزیگران - دنشو  می تولید فریب قصد بدون که است اندرس یت اطالعات تعریف طبق که - غلط اطالعات بر عالوه. افزایند می انگزی نفرت خسنان وها 

 .کنند می اس تفاده وکراتیکمید ضد احساسات تقویت و س یایس منافع برای ۱۹-در مورد کووید انگزی نفرت خسنان وپراگین ها  شایعه از خاریج

 پیش هنادات  ومعده  یها ایفته

 و انتخاابت معلیات و تنظمی انتخاابیت، مبارزات دورهٔ  مجهل از انتخاابت، چرخهٔ  در ۱۹-کووید پریامون اطالعات اعتبار های چالش پیامدهای ،ش ناسایی بر مقاهل این

 قبیل انتخاابتبسرت  در انگزی نفرت خسنان وپراگین ها  شایعه غلط، اطالعات که در آ ن های روش از آ موخته شده های درس. است ممترکز انتخاابت از پس دورهٔ 

انعطاف  اجیاد برای مدت درازهای  تلخاد اگرچه. شود می اس تفاده ۱۹-کووید  توسط ها آ سیب این افزایش و تغیری چگونگی بیین پیش برای ،باکر رفته است

 شود. برطرف و بیین پیش ۱۹-کووید از انیش فوری های چالششده است ات  سعی مقاهل ایندر  است، رضوری اطالعات اعتبار های چالش برابر در پذیری

 و دسرتیس برای احامتالا  انانمزد و احزاب گریی، مهه جراین در تبلیغات های راه حمدودیت اب :مبارزات انتخاابیت اندور سالمت بر ۱۹-کووید یمدهاپیا ▪

 به جدیدی فوریت اجامتعی های ش بکه بر نظارت گسرتش برای مداوم های تالش نتیجه، در. کنند می حرکت آ نالین صورت به دهندگان یآٔ ر  بس یج

 .است گرفته خود

 ایدگریی به ملزم را دهندگان رٔآی انتخاابت،ای شده تعنی روندهای در اسایس تغیریات :انتخاابتسالمت تنظمی و معلیات  بر ۱۹-کووید یمدهاپیا ▪

 و اشتباهات. شود دشوارتر دهندگان یآٔ ر  برای است ممکن دهندگان یآٔ ر  رسکوب سنیت های روش تشخیص رشایط، چننی در. کند می جدید اطالعات

 ، بعالوه. کند اجیاد را گسرتده تقلب از روااییت است ممکن ایفت، خواهد افزایش جدید هایطرزالعمل  دلیل بهاحامتٔل  که انتخاابت اداره در ها نظمی یب

 انتخاابت روند ایو  انتخاابت در مشارکت مزیانسطح  دهندگان، یآٔ ر  انم ثبت در اختالل اجیاد برای را ۱۹-کوویداز  ترس خمالف ابزیگرانممکن است 

 .کننداس تفاده 
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 که کند اجیاد را برداشت این تواند می انتخاابت از پس آ لودگی مزیان افزایش مورد در اندرست اطالعات :انتخاابت از پس دورهٔ بر  ۱۹-کووید مدهایپیا ▪

 برایطرزالعمل ها در  تغیری از انیش اشتباهات از کهپراگین ها  شایعه ای غلط اطالعات این، بر عالوه. شود اجنامخاطر  اطمینان اب تواند منی انتخاابت

 ای نتاجی دادن جلوه قانوین غری انتخاابت، سالمت تضعیف برای س یایس انگزیه اب های تالش به منجر تواند می برد، می هبره تقلب های روایت تقویت

 .شود انخوشایند قانوین های چالش رشوع

 نفرت خسنان وشایعه پراگین ها  غلط، اطالعات از جلوگریی برای کننده حمدود قواننی تعدادیک  ها دولت :یسوکرامید سالمت بر ۱۹-کووید یمدهاپیا ▪

 در سعی گذاران س یاست آ ن در که استقواننی س نگنی موجود برای  تغیریات هجاین ، سلسهٔل از قواننی این. اند کرده تصویبرا  ۱۹-پریامون کووید انگزی

 احزاب و دنشو  می اعامل حزیب روش به اغلب قواننی این. کند می تضعیف را مطبوعات و بیان آ زادی که دارند های راه از زا مشلک حمتوای انگاری جرم

 س یایس می برند.  هبرهدخیل در قدرت از آ ن  س یاس متداران و

 .کند می پیشکشپیش هنادات اسایس را  از تعدادی مقاهل این ها، چالش این به توجهاب 

 دقیق اطالعات معومی طور به که فعال ارتباطی های یژیاسرتات طریق از - اآ هن یتمشول  و دهندگان یآٔ ر  اکرت شا حفظ بر ابید (EMB)برگزار کنندٔه انتخاابت  هنادهای

 هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابتمهچننی  کنند. مترکز - دهند می افزایش را جدید هایطرزالعمل  و روندها از دهندگان یآٔ ر  درک و گذارند می اشرتاک به را موقع به و

 .بگریند نظر در را حصت عامه مقامات اب اجامتعی های رسانه و سنیت ارتباطی های چینال پیوند و تدوین را حبران اتارتباط های برانمه ابید

 اطالعات اب وداده  افزایش راعامه  هنادهای و مقامات پاخسگویی و شفافیت ات دهند افزایش را یشخو  نظاریت های فعالیت ابید( CSO) مدین جامعه هنادهای

 نفرت انگری مبارزه کنند.  خسنان واندرست 

 رسانه در س یایس تبلیغات افشای الزامات از ؛ابش ند غلط اطالعات و انگزی نفرت خسنان انتخاابیت عاری از مبارزات اجرای به متعهد ابیدانمزدان و  س یایس احزاب

 یآٔ ر  برای آ گاهی عامه خویش های برانمه در را ۱۹-کووید به پاخسگو های پیام و کنند پریوی پیشگریانه طور بهمبارزات انتخاابیت  مایلامور  قواننی و اجامتعی های

 .کنند اجیاد دهندگان

 دنکن  می حمافظتشده  رانده حاش یه به های گروه از کهساختاری  و قانوین اصالحات از حامیت مضن ابید های ختنیکی مکک ندگانکن  ارائه و امللیل بنی کنندگانمتویل 

 که کنند می انگاری جرم ای گونه به راانگزی  نفرت خسنان وها شایعه پراگین  اندرست، اطالعات که مقررایت ای قواننی از مشولیت آ هنا را افزایش می دهد؛ دامنهٔ  و

 .کنند جلوگرییابشد،  مطبوعات و بیان آ زادیهتدیدی برای 

 شده تعریف آ هنا های دس تورالعمل وارات یع م  در که یهامنطور - انگزی نفرت خسنان و انتخاابت درقانوین  دخالت حمتوای که مطمنی ابش ند ابید اجامتعی های رسانه

شامل سازند. رسانه  ختلفات تعریف حنوهٔ  در رابیین های خمتلف ابز  داومتم  طور به ابیدآ هنا  مهچننیداده می شود.  قرار اولویت در ثرؤ م اقدام و برریس برای - است

 .دهند ادامه انتخاابت معلومات معتب در مورد مسائل حصی و گسرتدهٔ  انتشار برایحصت عامه  س ئولنیم  وهنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت  اب اکر به ابیدهای اجامتعی 

 مراجعه منایید.  ۱۹۲-آ یفیس پریامون کووید های مقاهل اکمل بس تهٔ بیشرت به  تمعلومابرای 

  ۳آ یفیس مراجعه منایید.دمیوکرایس  یرمهنا برای بقابه بس تٔه  بیشرت منابعبرای درایفت 
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 مقدمه

 درویروس در ماحول خویش و و عواقب  پیرشفتمی منایند ات در مورد  سعیحمتوا بوده و مملو از  ،هستند ۱۹-در مورد کووید اطالعات جس تجوی در که افرادی

در فضای جمازی ای به  اضایف های پاخس دنبال به؛ بس یاری افراد بشامر می روند ۴اطالعایت هممی منابع رادیو و تلویزیون که حایل دراطالع حاصل منایند.  هجان رسارس

 می خب ۱۹-گزارش ها در مورد کووید برای درایفت جس تجو هایموتوراز  ۵اس تفاده در هجاین افزایشاز  اجامتعی های رسانه بسرت های. هستند آ نالین بصورت

حصی، سازمان حصی هجان  حبران ابتدایی های روز در ۷.کنند می مشاهده را طبیعی ابزدیدابالتر از  مزیان توهجیی قابل طور بهآ نالین  خبی های رسانهو  ۶؛دهند

 امر اینرا مشخص سازد؛  – بریخ اندرست و دقیق بریخ - حد از بیش اطالعاترا راجی ساخت ات ای هپنای اطالعات ضد و نقیض " infodemic" اصطالح

خالصه  این اما ،بُعد دارد چند اطالعات ابر این پیامدهای گرچها ۸ساخته است.مشلک  ،نیاز صورت دررا  اعامتد قابلهای  راهامنیی و معتب منابع به افراد دسرتیس

در مورد  اطالعات ماحول بر خاریجداخیل و  ابزیگران ایانآ گاهانه فعالیت های و انگزی نفرت خسنانشایعه پراگین ها،  اندرست، اطالعاتتأٔثری گی چگون روی

 .، مترکز منوده استس یایس حقوق مجهل از برش اسایس حقوق از حامیت و وکرایسمید به اعامتد انتخاابت، سالمت برآ ن  یپیامدهاو  ،۱۹-کووید

برگزاری  برایامه عحصت  های چالش اکهش برای انتخاابت س ئولنیم  وقیت حیت

آ ورد دست کنند، می فعالیت ۱۹-کووید گری مهه بامیری جراین در انتخاابت امین

 یآٔ ر برای  معیل و دقیق اطالعات داشنت از اطمینان برای تالش وجود ابهای آ هنا 

 تعویقدرگری خب های روزانه در مورد به  ۲۰۲۰ هبار. ایبد می اکهش دهندگان،

 طیف رسعت به نظرس نجی بعد از یک انتخاابت مس ئولنی و ۹ن انتخاابت بودافتاد

 وماکن  حنوه،در  تغیری سبب که کردنداختاذ  رادر طرزالعمل ها  تغیریات از وس یعی

 دهندگان رٔآی ات است الزم رسیع، تغیریات این به توجه اب ۱۰گردید. دهی یآٔ ر  زمان

 کناناکر منایند.  درایفتدهی امن  رٔآیو  انم ثبت حنوهٔ رهامنیی قابل اعتبار در مورد 

 روندحنؤه اشرتاک حمفوظ در  مورد در گریی تصممی برایحمالت رٔآی دهی  ابلقوهٔ 

 وبیش از حد  اطالعات از ترکییب. دارند نیازمشابه  ثقؤ م اطالعات به ،انتخاابت

سوء تفامه و سوء برداشت از  زمینه، آ ش نا قبلاز  فرایندهای در رسیع تغیریات

 داش ته انتخاابت سالمت بر جدی پیامدهای تواند می منوده و اجیاد را اطالعات

 نتاجیمرشوعیت  ربمردم  اعامتد تواند می انتخاابتسالمت  فرسایش ،در مضن. ابشد

 هتدیدبطور مس تقمی  را وکراتیکمید حکومتداری مهچننی و داده اکهش را انتخاابت

 .کند

 روبرو منابع وس یعی طیف از اطالعات از عظمیی جحم اب مردم خنست، شامل استند. (infodemic)اطالعات ضد و نقیض ای اهبام اطالعات  اجیاد در الیه چندین

حصت عامه، بزرگ منایی می  معتب منابع میان در حیت آ ن انتقال و ویروس مورد در نظر اتفاق و دانش مکبود ابرا هجت دهی می کند  س یالبکه این  مشالکیتاستند. 

 می آ لوده را اطالعات فضایهجت گریی خود شان،  و ها دیدگاه بر اساس انگزی نفرت خسنان و اندرست اطالعاتانتشار  تقویت و تولید اب افراد از بریخد. نشو 

 سازند. 

بر آ مده  آ ن ازگریی  هبره دنبال به قبل ازیس وکرامید ضد ابزیگران که استبوجود آ ورده  وکراتیکمید جوامع دررا  پذیری آ سیبنوع  اب مه مرتبط یک های چالش ینا

 ۱۹-اندرست و تبلیغات در مورد کووید اطالعاتاز  دولت به وابس ته و خاریج ینفوذ فعالیت های دهد می نشان که دارد وجود زایدی شواهد زیر خبش دراند. 

 ۱۹-در مورد کووید رسدرگمی و ترس از مهچننی خاریج و داخیل ابزیگران. یس خویش را تقویت منایندوکرامید ضدجیوپولیتیکی  و س یایس اهداف اتمنوده  اس تفاده

 تفرقه های روایت تقویت برای فریبنده های اتکتیک از اغلبآ هنا  .کنند می اس تفادهخویش  س یایس اهدافنیل به  برایدر بنی جامعه  نفرتاجیاد  و تعصب تروجی برای

 شدن جامعه اکر می گریند.  قطیب و انگزی

 و سیس امتتیک های چالش هامناس تفاده از  اب ۱۹-کووید گریی مهه زمینه درشایعه پراگین ها  و غلط اطالعات ،انگزی نفرت خسنان ایگسرتدهرسیع و  رشیک ساخنت

 :مثال برای. شود می تقویت، ۱۹-موجود قبل از کووید ایشده هش ناخت

 که است ای کننده گمراه ای غلط اطالعاتعبارت از  شایعه پراگین،

 هبره گریی از یک موضوع، خلق ای زدن صدمه هدف هبتوسط مرتکبنی 

 افراد، مست بهمس تقمیأٔ  آ سیب اجیاد قصدممکن است . شود می منترش ای

 .ابشد روندها ای سساتؤ م ها، گروه

 که است ای کننده گمراه ایغلط  اطالعاتعبارت از  اندرست اطالعات

 اشرتاک به آ ن، بودن اندرست به بردن پیی ای آ سیب اجیاد قصد بدون

ابزیگران بطور ان آ گاهانه اب  است ممکن موارد، بریخ در. شود می گذاش ته

رشیک ساخنت آ ن در بنی ش بکه های مربوطه شان ادامه دهند که  از 

 دید آ هنا دقیق است. 

 ای نوش تار گفتار، در افهام و تفعمی نوع هر" عبارت ازانگزی " نفرتخسنان 

در پیوند بر کیس یت  آ مزی تبعیض ایشلک نفرت انگزی  به که استکردار 

 ملیت، قومیت، دین، اساس بر دیگر، عبارت بهای  گروهی ای خشص

 سازمان" ). صورت می گریدهوییت عامل ای جنسیت تبار، رنگ، نژاد،

 (متحد ملل
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 منابع بهعام  مردم است ممکن دهند، اجنام دقیق حتقیقاتاگر آ هنا نتوانند  ای ؛ه نتواننددر ک فعالیتو در فضای امن  مس تقل طور به خبنگاران در صوریت که ▪

 کرده نتوانند.  تشخیص مه از را بد و خوب ابزیگرانمنوده ای  مراجعه مشکوک اطالعایت

 .گذارد می تأٔثری، شایعه پراگین ها ای غلط اطالعات از معتب اطالعات تشخیصدر زمینٔه انیی آ هنا ابر تو  افراد ای رسانه و دجییتایل سواد طحس ▪

برای آ هنا اجازه داده ات  اجامتعی، های رسانه از داخیل س یایس ابزیگرانپریامون اس تفادٔه  نظارت و فساد ضد مقررات ای انتخاابیت مبارزاتمتویل مایل  عدم ▪

 ، اس تفاده کنند. انگزی نفرت خسنان و اندرست اطالعاتمعافیت از جمازات پریامون نرش  های اتکتیکاز 

 .کند می آ لوده بیشرت را اطالعات فضای ،خماطبانبه منظور رس یدگی به کتهٔل عظمیی از  اندرست اطالعاتخش پ اکرزارهای اجنام برای مایلهای  مشوق ▪

 کند. یم ادجیا دیتیو عق  ایسیس   گرانیتوسط ابز  یهبره بردار یرا برا ی، اهداف ساده اکه از قبل وجود داش ته اند یاجامتع یشاکف ها ▪

 

این وضعیت را  است ممکن ۱۹-کووید گریی مهه جراین دربرای ادامه فعالیت ها  عوامل این مهه

خبنگاران  از زایدی تعداد گریی، مهه طی دربس یاری از رسانه های صویت و تصویری، . کند تقویت

 مهچننی طلب فرصت ابزیگران ۱۱به اکر شان پااین داده است. و مرخص مایل فشار دلیل به را

، پویل تبلیغات از سودجویی برای ۱۹-شایعه پراگین در مورد کووید اب را اجامتعی های ش بکه خماطبنی

 فریب داده اند. 

 گری مهه بامیری جراین در اطالعاتاعتبار  های چالش خمتلف های الیه خالصه طور به مقاهل این رد

فردی  انگزی نفرت خسنان و اندرست اطالعات ابتدادر . گرفت خواهد قرار حبث مورد ۱۹-کووید

 هپرداخت داخیلبه برریس فعالیت های تأٔثریگذار  سپسگرفته می شود.  برریسپریامون ویروس به 

 خود مردم بسوی غلط اطالعات مست دهی اببه چه شلک  دولت به وابس ته ابزیگران کهخواهد شد 

بدنبال . کنند می اس تفادهخویش  س یایس نفع به گریی مهه از ،جامعه تقس می های روایت چرخش و

 اطالعایت جنگ در جدید جهبه گشودن برای ۱۹-کووید از خاریج ابزیگران اس تفادهٔ  چگونگیآ ن 

 پیشینه، این به توجه اب. گرفت خواهد قرار جتزیهحتلیل و  موردخویش، نزی  وکراتیکمید رقبایعلیه 

را بیان می  ایمعده های ایفته احامتیل، های آ سیب اکهش برایپیش هنادات  ارائه از پیش مقاهل این

 . کند می برقرار ارتباط انتخاابت و۱۹-کووید اندرست، اطالعات بنیکند که 

 ۱۹-در پیوند به کوویدنفرت انگزی  خسنان و اندرست اطالعات

 بوک، فیس مجهل از اجامتعی های رسانه ۱۳.است مستند اکمالا  پدیده یک شود، می منترش اجامتعی های رسانه طریق از که ۱۹-کووید در پیوند به اندرست اطالعات

 می مبارزهخویش صفحات  در ۱۹-در مورد کووید کننده گمراه و اندرست اطالعات انتشار ابآ هنا  زیرا اند، کرده اختاذ را جدیدیپالییس های  مهه یرتتو  و یوتیوب

 رسانه طریق از أٔ اغلبکه  ؛است انتشار حال در اطالعایت های اکوسیس مت طریق از ۱۹-حصی کووید های جنبه مورد در اندرست اطالعات که رویش هامن به ۱۴.کنند

 ترکییب بدون - را حمتوایت اکربران که هامنطورصورت می گرید. به مهنی شلک  نزی انتخاابتمورد  در اندرست اطالعات - کنند می پیداگسرتده  دسرتس اجامتعی های

 در انتخاابت دردهی  رٔآی ابکه در ارتباط  های چزی مورد در آ هنا ممیاتص ؛گذارند می اشرتاک به –سودمندی آ هنا  به متایلو  تعصب ،عقیده ترس، ،ها انگزیه از

 می گرید. مشابه قرار  در معرض هتدیداترس و صدا اجیاد می کند، نزی  ۱۹-جراین کووید

 مورد در آ هنا تصاممی گذارند؛ می اشرتاک به –سودمندی آ هنا  به و متایل تعصب عقیده، ترس، ها، انگزیه از بدون ترکییب -حمتوایت را  اکربران که هامنطور

 رس و صدا اجیاد می کند، نزی در معرض هتدیدات مشابه قرار می گرید.  ۱۹-جراین کووید در انتخاابت دهی در رٔآی که در ارتباط اب چزی های

را به مردم ارائه منایند. هناد میل برگزار  شفاف اظهارات داش ته است ات وا را انتخاابت مسولنی ،اینیجر و سومایل در ۱۹-در مورد کووید غلط اطالعات :مثال عنوان به

 صادر را توضیحات این آ هنا که زماین ۱۵؛منود تکذیب را ۱۹-مبین بر به اتخری افتادن انتخاابت به دلیل کووید ادعاهای ،تویتیک  انتشار اب سومایل درکنندٔه انتخاابت 

ویل هناد میل برگزار کنندٔه  بود، انمشخص اینیجر در ها روایت چننی منبع اگرچه ۱۶.ندبود شده پخش آ نالین های رسانه در قبالا  مورد این در ها گزارش کردند،

 مناطق در دهندگان یآٔ ر  انم ثبت رونددر آ مدن  تعلیق هب در مورد انتخاابت س ئولنیم  اعالمیهٔ  رقیب ابزیگران ، اذعان منود کهرمسی پیام یکآ ن کشور اب نرش انتخاابت 

  ۱۷ده اند.را جعل منو مشخص 

 و مربیان دجییتایل سواد تقویت برای راآ یفیس ابتاکری 

 های روایت و غلط اطالعات به پاخس در آ موزان دانش

اپریل  ماه در. کرد طرایح ۱۹-کووید پریامون رستاند

 حتت هخبش دو (webinar) آ یفیس یک س میینار انرتنییت

 توان می چگونه: یگری مهه و غلط اطالعات" عنوان

 برایرا  "کرد حمافظت اینرتنت در الکهبداری از را خود

راه  اوکراین رسارس در یشخو پوهنتون مهاکر  ۳۰ ش بکه

 ازس میینار در مورد فهم درست  اینمنود. در  اندازی

 و دجییتایل حمتوای مرصف و انتشار کنوین های مدل

 افاکر دس تاکری برای اس تفاده مورد ابزارهای مهچننی

 مربیان س میینار اینشد.  ارائه معلومات مربیان به معومی

 و اندرست های روایت ش ناسایی برای معیل ناکت اب را

 .اند کرده آ ماده گریی مهه طی در غلط اطالعات
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 خبش دراین موضوع  –منحیث یک اسلحه به اکر می رود  خاریج و داخیل یگسرتده فعالیت های نفوذی در اغلبفتنه انگزیی  وانگزی  نفرت خسنان حالیکه در

 مشارکت تواانیی بر گذاریتأٔثری  اب تواند می انگزی نفرت خسنان انتخاابت، بسرت درزا می ابشد. مشلک أٔ معیق نزیانگزی فردی  نفرت خسنان - است شده حبث بعدی های

 ۱۹-کووید از ابزیگران. می شود وکراتیکمید نتاجی از احنراف و آ هناس یایس  اسایسحقوق  فرسایشکه این امر سبب  کند تضعیف را انتخاابت سالمت خمتلف، جوامع

هنادهای  انتخاابت،مس ئولنی  دهندگان، یآٔ ر  ،انانمزد کهاس تفاده می کنند طریقٔه  به موجود های روایت از اس تفاده ءسو  وزا نفرتجدید  های روایت تولیدمبنظور 

 یک اجیاد برای که لیبال جوامع برایترسانده بتوانند.  – انتخاابیت و منازعات الامردمیبنیاختالفات  سابقهاب  کشورهای در ویژه به - خبنگاران و مدین جامعه

 طور بهرا ببار می آ ورد.  اسایس چالش یک" بودن دیگر" حس حتکمی ای تقویت اجیاد، ابانگزی  نفرت گفتار کنند، می تالش برش حقوق بر مبتین و فراگری س یاست

 از بریخ ۱۸.است ایفته افزایش هجان کشورهای در آ فالین و آ نالین فضاهای در آ س یایی ضد اذیت و آ زار وانگزی  نفرت خسنان رویدادهای ۱۹-کووید پیی در :مثال

 هرایس بیگانه حیات جتدید موجب ویروسدوابره  حیات از ترس زیرا ؛گریند می قرار خودرسانه های آ زمایش و قرنطینه حتت و هدش اخراج چنی در آ فریقایی نیهماجر 

در  شده رمزگذاریرساین  پیام بسرت یک در سفیدپوست طلب برتری نیخماطبماندن در خانه، های در رشایط حمدودیت  آ نالین نیخماطب تعداد افزایش اب ۱۹.شود می

 ۲۰.کنند می اس تفاده اس تخدام روایت عنوان به۱۹-کووید از و اند ایفته افزایش نزی ،تلگرام

 طبیعیآ فات  هنگام در جنسیت بر مبتینخانوادگی  های خشونت که است مستنداین یک امر . است افزوده ها چالش این بر س تزیی زن و جنسییت انبرابری

 الیتوانی و فرانسه :مثال عنوان بههیچ تفاویت را اجیاد منی کند.  ۱۹-کووید ۲۱دهندگان خود ابش ند. آ زار درگرییک مدت طوالین  است ممکن زانن زیرا ؛ایبد می افزایش

 های رسانه گذرانند، می اینرتنت در را بیشرتی وقت افراد که احویلم در ۲۲.اند کرده گزارش را زانن علیه خشونتدر  افزایشدر صد  ۲۰در صد و  ۳۲ ترتیب به

در  آ یفیس. دخیل اند زانن برای انامن حمیط ایندر اجیاد  ،تروجی می دهد مردان برای رسگرمی را به مثابٔه یک جنیس آ زارخشونت و  که های سایت بیو  و اجامتعی

 آ فالین و آ نالین بصورت - جنیس خشونت و جنیس آ زار گی،وادخان خشونت بنی انمطلویب ارتباط "(VAWE) انتخاابت در زانن علیه خشونتمقاهل خویش پریامون "

 به در آ هنا واانییت ۲۵دجییتایلوسایل بر  حمدود دسرتیس و ۲۴دارند نزی مکرتی سواد زانن کشورها، از بس یاری در ۲۳.است کرده برقراررا  زانن س یایس مشارکت و -

  .گرفت خواهد بر دررا  وکراتیکمید یتمشول  بر ۱۹-پیامدهای کووید ،مجموعه این بعدی مقاهل. کند می حمدود را دقیق اطالعات آ وردن دست

 داخیل نفوذی فعالیت های

در  موجود های شاکف و ترس از اس تفاده ءسو  برای تبلیغات و انگزی نفرت خسنان اندرست، اطالعات از اس تفاده در ای فزاینده طور به خاریج و داخیل ابزیگران

 روایت تقویت اب ای آ هنا روایت کنندهٔ  منعکس حمتوای اجیاد اب را اهداف این است ممکن آ هناکسب کرده اند.  همارت ،خویش وکراتیکمید ضد اهداف پیشبد برای جامعه

 .آ ورند دست به گردش، در قبل از دروغی های

ممکن آ هنا  ای .ابشد مرتبط س یایس حماس بات اب است ممکن ۱۹-کووید مورد در کننده گمراه ای اندرست اطالعات تداوم برای ها انگزیه داخیل، س یایس ابزیگران برای

خود را آ ماده نشان  ،حبران ماهیت ای دامنه مورد در تفامه ءسو  ای انتخاابت دوران درحفظ سالمت مردم  اقدامات برایها  تالش سطحاب آ غراق آ مزی ساخنت  خبواهند

 برجس ته طرفداران مثبتمکک های  به راجع حزیب رواییت که است کرده ش ناسایی را پیام چندین ،زیلابر ها در  واقعیت برریس آ ژانس یک :مثال عنوان بهدهند. 

 در اندرست اطالعات از دولیت تبلیغات موارد، بریخ در ۲۶.برد می پیشرا به  اندرست حصی ادعاهایارائه کنندٔه  های پیامبشمول  ۱۹-کووید اب مبارزه در دولت

یک رواییت را  دولیت تبلیغات ،مرص در :مثال عنوان به. حامک اس تفاده می کنند رژمی مرشوعیت و قدرت تقویت برای ۱۹-کووید اب مبارزه در حکومت موفقیت مورد

 گذاش ته اشرتاک به ایتالیا و چنی اب مرص ایفتهٔ  توسعه تداوی و شد خنیث مرص اطالعایت های رسویس توسط که بود غریب توطئه کی ۱۹-کوویدگوای  کهپخش کرد 

 ۲۷.شد

 مک برای ای وکنند  تثبیت راخویش  قدرت ،اندرست اطالعات از اس تفادهنزد خود طوری حماس به کنند که آ هنا می توانند اب  س یایس زیگرانابمهچننی احامتل دارد که 

 یشخو  انانمزد ای حزبرا به نفع  مشارکتمزیان  - کند تضعیف را آ هنا حمبوبیت گریی مهه از انیش مشالکت آ ن که از قبل - انتخاابت ترسیع ای حبراننشان دادن  رنگ

را  ۲۰۲۰می  ۱۰مؤرخ  مجهوری رایست انتخاابت ریزی برانمهزاید جمبور شد ات مسری  ارصار از پس]پولند[  لهس تان در حامک حزب :مثال عنوان به. تغیری دهند

 سعی سپس و گرفت اندیده راحفظ سالمت مردم  خطرات ابتدا در حامک حزب وقت، ارسع در انتخاابت برگزاری به متایل ابتغیری دهد. آ ن چند روز قبل از برگزاری 

 رئیس كه داشتند اظهار حتلیلگران از بریخبر آ ن  عالوهبراه اندازد.  کشور رسارس دربه جعهل  انتخاابت، انداخنت تعویق به از قبل راپست  طریق ازدهی  یآٔ ر  کرد

می  ۱۹-کووید اقتصادی اتتأٔثری از  خود كردن مبا برایاندرست  اطالعاتهامهنگ  اکرزار یك اجنام حال در (Jair Bolsonaro) بولسوانرو جائر زیلابر  مجهور

 ۲۸ابشد.
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 ،س یایس منظور سودجویی به انتخاابیتهای  آ مادگی وعامه حصت  وضعیت مورد در اندرست های روایت تداوم ای اجیاد به را داخیل ابزیگران که س یایس حماس بات

 نگراین و سو یک از انتخاابت امهیت بنی دقیق توازنیک  موارد، یمهه در. ایفت خواهد ادامه انتخاابت اترخی شدن نزدیک اب که است ییک تنش سوق می دهند؛

 .شود گرفته س یایس انگزیه اب و قتؤ م صورت به که این نه ابشد، مشوریت و ساختاری ابید تصمامیت. است برقرار ،دیگر سوی ازسالمت مردم برای  مرشوع های

 و انگزی نفرت خسنان از ترکییب است ممکن کنند، ابزی اکرثیت های انگزیهحالت اب  بدترین در ای ومالمیت را از رس خود دور کنند  خواهند می که س یایس ابزیگران

 چ در هند،مار ماه اواسط در اسالمی رویدادهای مرکز یک در گردهامیییک . گریند اکر بهبصورت معدی  جامعه بنی ایاقوام  بنیتنش  افزایش برای را غلط اطالعات

 کواتهیدر آ ن زمان معیل کردن تدابری حصی حمافظیت  ای بزرگ اجامتعات لغو در نزی مذهیب های جامعت سایر ابوجودی که شد،دانس ته  مقرص ۱۹-کووید گسرتش برای

 لک کهشد  آ غاز های پیام اب مهراه اجامتعی های رسانه ( درCoronaJihad#) هجاد علیه کروان کهش ت گردهامیی، این بهمرتبط  موارد تعداد افزایش اب .نده بودکرد

 مشاهده را آ ن ابلقوه طور به نفر میلیون ۳۰۰ از بیش و شد ظاهر هراز مرتبه ۳۰۰ تقریباا  هش تگ این. دانست می ویروس انتشار مس ئول را مسلامانن جامعه

یک فعال  ۳۰.است کرده تقویت بیشرت را شده حمارصه از قبل اقلیت جامعه یک در برابر تعصب شد، تقویت سنیت های رسانه توسط که قطیب شعار این ۲۹.كردند

. استمهگاین  ویروس تر، خطرانک اما. ایبد می هببود هنایت در ۱۹-؛ کوویدامی گرفته قرار محهل مورد ویروس دو توسط ما" دگان چننی پیام داد:حقوق برش به نویس ن

 خشونت ادامه برایرا  مناسب زمینه و شود جامعه بنی های تنش به منجر راحیت به تواند میانگزی  نفرت گفتار" .برود بنی از ات کش ید خواهد طول بیشرتی زماناین 

 انتخاابیت خشونت برای ای ابلقوه اهداف به را اقلیت جوامع تواند می آ ینده انتخاابیت مبارزات طول در ها روایت این از س یایس برداری هبرهقرنطینه اجیاد کند. از  پس

 .کند تبدیل

 طول بیشرتی این زمان. مهگاین است ویروس تر، خطرانک اما. ایبد می هببود هنایت در ۱۹-امی؛ کووید گرفته قرار محهل مورد ویروس دو توسط ما"

  ."برود بنی از ات کش ید خواهد

 در. زند می دامن موجود اجامتعی تقس امیت به ۱۹-از کووید انیش زندگیمرگ و  هایپیامد

عامه  حصت مشکوک توجهیات. است شده س یایس معومی مشی خط در زندگی پااین رسیالناک،

اس تفاده شده و  دهند، میکردن مرده های  دفن برای زایدی امهیت که مذهیب جوامع برای حیت

 اینخویش را مبین بر  انراحیت ها اقلیتجوامع  رهبانمی شوند.  مرده ها سوزاندنجمبور به 

معتب  های آ ژانس سایر ایسازمان حصی هجان  های راهامنیی در ایریشههیچ  کهدس تورالعمل 

 اکرثیت از حامیت برای یک حرکت عنوان بهاقدام  این. ، ابراز داش ته اندندارد امللیل بنی حصی

 تعویق به موقتاا  گری مهه بامیری به توجه اب که است شده تلقی پارملاین انتخاابت آ س تانه در جامعه

  ۳۱.است افتاده

 خاریج نفوذی فعالیت های

 ۳۲.اند کرده شامل یشخو  خاریج نفوذی فعالیت های در را ۱۹-کووید وضوح به چنی و روس یه

 واندرست  اطالعات کهاست  ایفته گسرتش هتدید این ۱۹-کووید گری مهه بامیری ظهور اب

 ضد وجیوپولیوتیک  یها برانمه خدمت درآ ن را حصی را ابزاری ساخته و  حبران ،تبلیغات

 در اخالل یبرا امر این از كه نده اداد هشدار حتلیلگراناز  بریخداده است. قرار  وكراتیكمید

 ۳۳.شد خواهد اس تفاده آ ن ساخنت اعتبار یب ای انتخاابت

خلق کردن یک  اب ۱۹-کووید حبران در ابر این را انتخاابت مستند دخالت در های تالش ات کرد خواهد سعی روس یه دولتکه  دارد وجود معده نگراین کی :مثلٔ 

 فرانسه در اتکتیک اینتکرار مناید.  -کنند برگراز  راحت خیال اب را انتخاابت ای مبارزه کرده حبراناین  اب اکیف اندازه به توانند منی کراتیکومید جوامعکه گوای  - روایت

، منایش داده کشور این چمارماه  انتخاابت جراین در ۱۹-کووید بهکنان مراکز رٔآی دهی اکر  شدن اب تشدید روایت های مبتین بر ملوث رویس های رسانهتوسط 

کتیک ات ۳۵.است شده پخش داخیل نیخماطب میان در قبل از که است اندرس یت های روایت تقویت دنبال به روس یه دولت که ندا ابور این بر متعدد حتلیلگران ۳۴شد.

 های ش بکه از مهچننی و رمسی خبی های رسانه از است ممكن گریی مهه مورد درجانبه  چندمکپاین  یك كه دهد می نشان روس یه توسطقبیل  شده اس تفادههای 

 .كند اس تفاده گریی مهه مورد در اندرست اطالعات تقویت و گسرتش برای  blogsو trolls، botsمانند  غریرمسی

 جامعه های گروه اب اقیانوس یه، و آ س یا منطقه رآ یفیس، د

 اطالعات اب مقابهل دررا  آ هنا ظرفیتیکجا اکر منوده ات  مدین

، ۱۹-کووید حبران از انیش زایی نفرت وشایعه پراگین  غلط،

 رامدین  فعال ۳۰۰ و سازمان ۱۰۰ از بیشبلند ببد. آ یفیس 

 متقابل منابع دقیق، اطالعات به دستیایب چگونگی مورد در

 درجانبداری  تشخیص و انتقادی تفکر و حصت تأٔیید برای

 بر مبتین های آ موزش این. است داده آ موزش ،دهی گزارش

 نسبت انگزی نفرت خسنان اب مقابهل چگونگی به مهچننی برانمه

 ه شدهدانس ت مقرص ورانده شده  حاش یهبدانم ای به  جوامع به

 تعامل. اند پرداخته آ نالین محهل مورد افراد کردن متحد و

 مترکز مهچننی دیده آ موزش های سازمان ش بکهٔ  این اب داومتم 

 انگزی نفرت خسنان اندرست، اطالعات مدت دراز تأٔثری بر

را شامل  اجامتعی فراگریی و انسجام های ینامکپ و ۱۹-کووید

 .می شود
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. ابشد گذارتأٔثری  آ هنا جذابیت واندرست  اطالعات های ینامکپ چننی گسرتش چگونگی بر است ممکن و است تغیری حال در رسعت به ۱۹-کووید وضعیت حال، این اب

 تعداد این ۳۷.دارد را هجاین سطح در ۱۹-یدوکو  شده اتیید موارد ابالترین از یکی و ۳۶است شده تبدیل اروپا در ۱۹-کووید مرکز به روس یه ،۲۰۲۰ سال یم ماه از

اندرست در  اطالعات برای آ ینده های ماه در کرملنی که را رویش است ممکن ۱۹-از ابعث کووید پوتنیبه  نزدیک لکیدی افراد شدن بسرتی وسام آ ور مبتالاین رس 

  ۳۸.دهد تغیری، کند میاس تفاده  ۱۹-مورد کووید

 اندرست اطالعات، ۴۰و لیتوانیا ۳۹)انتو( شامیل آ تالنتیکپامین  ساخنت اعتبار یب دنبال به روس یه دولت ،۲۰۲۰جنوری  در. نبود دلچسباولنی اقدام  حال، این اب

 آ زمایش بودن مثبت بر مبین اندرست اطالعات عقب در رویس مقامات که بودند معتقد اناکرش ناسترغیب کرد.  رشیق اروپای نیخماطب بنی در را ۱۹-پریامون کووید

 مقاماتات  شده ابعث حصت عامه حبران که کردند تبلیغ مهچننی کشور این در روس یه طرفدار خبی منابعچ مار ماه در. دارند قرار الیتوانی در انتوامریاکیی  رسابز یک

  ۴۱.کنند تعطیل را روس یه طرفدار های رسانه الیتوانی

 ظاهراا اندرست  اطالعات انتشار .برد می پیش، به اجامتعی خطاهای ازگریی  هبره و خشونت حتریکبرای  را اندرس یت های روایت که است مظنون مهچننی روس یه

کشور  این (Novi Sanzhary) شهر در شورش به منجر ،ماه فبوری اواخردر  ۱۹-کووید به مبتال پناهندگان ابزگشت مورد در اوکراینحصت  وزارتطرف  از

 از بلژیك در افراطی های سازمان كه است داده هشدار( VSSE) بلژیک دولترسویس امنییت  ۴۲.ندشدزمخی  پلیس و شهرونددر نتیجه آ ن چندین  کهشد 

 های تئوری به VSSE گزارش. كنند می اس تفاده یكدیگرعلیه  مردم دادن سوق برای ۱۹-کووید گری مهه بامیری مورد در احساسایت شعارهای و اندرست اطالعات

 می ادامه گزارش این ۴۳.دارد مترکز نمسلامان ضد و هماجرت ضد های شعار بر که دارد اشارهنزی  اجامتعی های رسانه طریق از ۱۹-کووید گسرتش مورد در توطئه

 فعال "افراطیگرا  راست های گروه و [غرب] تضعیف"و " اختالف اجیاد" هدف هب روس یهطرف  از ۱۹-کووید پریاموناندرست  اطالعات های ینامکپ این که دهد

 ۴۴"شود. می منتقل اجامتعی های رسانه به روس یهبه خواست  حمتوااز طریق پخش  اروپا رسارس در

 اطالعات های ینامکپ خیلد( چ.ک.ح) چنی مکونیست حزب ابتدا در. ایفت تاکمل ۱۹-کووید یگری مهه گسرتش اب نزی چنیفعالیت های نفوذی هجاین  های کتیکات

 ابها  تالش این. بود اطالعات فضای در اختالف و رسدرگمی اجیاد در روس یه های یژیاسرتات از تقلیداب  ۱۹-کووید گسرتش سمقیا و ریشه مورد دراندرست 

 ضینق  و ضد های روایت و توطئه های نظریه حتریک برای ای رسانه های اکانل سایر و چنی دولت اجامتعی های رسانه های حساب ماتیک،و دیپل فضای از اس تفاده

که بشلک  بودمثال  یک چنی بهامریاک  متحده اایالت ارتش منایندگان توسط ۱۹-کووید آ وردن در مورد چنی خارجه امور وزارت خسنگوی اظهارات ۴۵.شود می اجنام

 ۴۶وس یع انتشار ایفت.

 است واحد تغیریانپذیر روایت یک از حامیت معمول طور به چنی اطالعایت معلیاتهدف از . "است کرده اس تفادهمشابه  های اتکتیک از نزیمکونیست چنی  حزب

 خوببطور غری قابل قبول  که بیجنگ تالش می شود بلکه ،نیست اطالعات حمیط ساخنت ثبات یب برای هدفاین . ... دهد می نشان مثبتدید  از را حزباین  که

 دهد، می ارائه کشورها سایر به چنی کهحصی  های مکک مهچننی و ۴۸مشلک آ مزی موفقیت همار زمینه در چنی استبدادی سیس مت برتری به ها روایت ۴۷".کند جلوه

 استبدادی احزاب و حاکامن توسط احامتالا  که است روایت این تقویت حال درچنی  اجامتعی های رسانه های ش بکه و دولیت های رسانه عظمیفشار  .اند شده منتقل

 توان منی اتیوان، انتخاابت در دخالت برای چنی تالش مزیان به توجه اب. کننداجیاد  شک وکراتیکمید حکومیت سیس مت در ات گرید قرار انعاکس مورد کشورها سایر در

 منافع اب آ هنا چنی که کشورهای در ویژه به انتخاابیت، های زمینه در ۱۹-اندرست پریامون کووید اطالعات از است ممکن نیچونیست مکزب ح کهرد کرد  را احامتل این

 ۴۹.کند اس تفاده است، لیتیکیو پجیو

 درک به توجه اب ویژه به ،هجاین خریخواه یک عنوان بهرا خود در صدد آ ن است ات  نیچونیست مکزب ح ،چنی س یایس و اقتصادی قدرت در مضن و اب توجه به

 مکك از ایتالیا و رصبس تان جمارس تان، دراروپا  خمالف انرهب  ۵۰.پیدا مناید هجان نقاط سایر و اروپا درخویش را  نیخماطبو  ، جلوه دادهمتحده اایالتی در رهب فقدان

 اروپا احتادیه چنی، دولت فشار دلیل به که داد گزارش اتمیز نیویورك ،ماه اپریل در ۵۱.اند كرده متجیداز این کشور  حصی لوازم هتیه خباطر و دهمنو  اس تقبال چنی های

 مکیس یون مقاهل، این نوشنت زمان در حال، این اب ۵۲.معل کند تر نرم این کشور مورد در ات کرد اصالح ۱۹-اندرست پریامون کووید اطالعات مورد در را خود گزارش

 را ۱۹-کووید علیه واکنش و اروپا وکرایسمیداین کشور  کهانم برده و اظهار داش ته اندرست  اطالعات منبع عنوان به چنی از علناا  وداده  تغیری را خود ضعمو  اروپا

 ۵۳ .کند می تضعیف

ذلا  ؛دهد قرار تأٔثری حتتجیوپولیتیک  اهداف به دستیایب برای را هجاین روایت ات اند تالش در مهچننی ترامپ، ادارهٔ  ارشد افراد ویژه به ،امریاک متحده اایالت ولتد

 ووهان در آ زمایشگاه یک ازکروان  ویروس که نظریه این پیشبدبرای  واید کرده " ووهان ویروس" ای" چیین ویروس" عنوان به را ۱۹-کوویدخویش  رمسی اظهارات در

 که دهند هشدار دیگران و خمالف قانونگذاران که است شده ابعث خسنان این ابال گرفنت ۵۴.اظهار نظر منوده اند ،نتیجه غریقابل اکمالا  شواهد علریمغ است، گرفته منشأٔ 

  ۵۵.ایفت خواهند افزایشالاصل به احامتل قوی  آ س یایی نآ مریاکایانگزی در مقابل  نفرترامی ج
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 ایفته های معده

 ش ناساییروی  خالصه این مترکز. است کرده برریس را وکرایسمید ایبر  اطالعاتاعتبار  های چالشو  ۱۹-کووید تر گسرتده پیامدهای ،حتلیلوس یع  یفط یک 

 در انتخاابیت و س یایسطرزالعمل های  و فرایندها به اعامتد و انتخاابت نتاجی ابالی بر اطمینان احامتیل تأٔثریات از مجهل – انتخاابت چرخه مشخص در مورد پیامدهای

 می ابشد. انتخاابت ازقبل و پس  های دوره

تأٔثریات  گیچگون پریامون دروس آ موخته شدهذیل از  های ایفته. است شدهبرگزار  مک انتخاابتنسبتأٔ  مقاهل، این نوشنت و ات وقت ۱۹-کووید گریی مهه اعالم زمان از

 ، مش تق شده است. گذش ته انتخاابت برشایعه پراگین ها  و غلط اطالعات ،انگزی نفرت خسنان

 انتخاابیت  مبارزات اندور سالمت بر ۱۹-کووید یپیامدها

 برای و آ ورند می روی آ نالین مبارزات به ای فزاینده طور به انانمزد و احزاب است، حمدود ۱۹-کووید گریی مهه جراین در تبلیغایت های راه سایر کهئیآ جنا از

 درجراین مبارزات انتخاابیت  در اجامتعی های رسانه از اس تفاده مقرراتاین که  به توجه اب. کنند میمعل  اجامتعی های ش بکه طریق از دهندگان یآٔ ر  به رس یدن

 ءسو  برای انانمزد و احزابفرصت ها برای  است ممکن است، حمدود نزی اجامتعی های رسانه در س یایس تبلیغات بر نظارت مهچننی و استندجدید  کشورها بیشرت

 معناست یندب خمتلف درجاتهدف از نظارت به صورت می گرید.  آ نالینبشلک  تبلیغاتچرا که یک خبش وس یع  ؛ایبند گسرتش ارتباطی های اکانل این از س تفادها

  .جود داردو  اجامتعی های ش بکه درآ هنا و برریس حصت  ها هزینهگزارش  ،س یایس تبلیغات های هزینه مورد دراندک  حقویقابلفعل ای  های حمدودیت که

 آ نالین تبلیغات برای انانمزد هزینه پیگریی و اجامتعی های ش بکه بر نظارت جموز ای ظرفیت فاقد حارض حال در که دولیت نظار هنادهای ای انتخاابت مس ئولنی برای

 چگونگی پریامون خودطرز فکر  دراند  جمبور امهع نظار هایهناد هرچند. کنند معیل مدت کواته دررا  اقدامایت چننی کهدور از تصور خواهد بود  احامتالا  هستند،

در  ابید حتقیقایت نگاران روزانمه و مدین جامعهجتدید نظر کنند؛ هنادهای  اجامتعی های رسانه در انتخاابیت تبلیغات های هزینه بر یتنظار اقدامات اجرای و تنظمی

 .مهاکری منایندء خال این کردن پر درصورت لزوم 

اعالن فیس  برگهٔ  مانند هاابزار  بودن جامعشده است.  دشوار بیش و مکاتحدی  وظیفه ینا ،اجامتعی های ش بکه در شفافیت ابزارهای بودن دسرتسقابل  در تفاوت اب

 ۱۹-کووید های فعالیت مست به اجامتعی های رسانه های رشکت در موجود منابع کهئیآ جنا از و است متفاوت کشورهابنی  در ۵۷گوگل شفافیت گزارش و ۵۶بوک

به جلو  تبلیغات شفافیت در مورد ابید اجامتعی های رسانههای  رشکت ۵۸.است افتاده تأٔخری به نزی س یایس تبلیغات شفافیت های ویژگی گسرتش اند، شدهسوق داده 

 ابزیگرانالزم نیست  قرار بگریند؛ دسرتس در زودی به ای ابش ند موجود ابزارها این که مواردی در. است ی بس یار همم گری مههامر در جراین  این زیراحرکت منوده 

 ،ابزارها ایناکرکرد  وردم در فعاالنه صورتب ابید حمیل، ذینفعان و امللیل بنی رشاکیاب  مشارکت در گوگل و بوک فیسایند. من اس تفادهاز آ ن مطلع بوده ای از آ ن  حمیل

 زودی بهانتخاابت را  که یکشورها در ویژه به - آ هنا از اس تفاده حنوهٔ  مورد در را نظار هنادهای و نگاران روزانمه مدین، جامعههنادهای  و دهند افزایش راعامه  آ گاهی

 .دهند آ موزش - گریند می رس از

 سالمت تنظمی و معلیات انتخاابت  بر ۱۹-کووید ییامدهاپ 

 را انتخاابت فرایندهای چگونه که هستند برریس و حبث حال در قانونگذاران است، افتاده تعویق هب کشورها از بس یاری در ۱۹-کووید دلیل هب انتخاابت کهدر حایل 

به حبث  ۵۹انتخاابت در سالمت حفظ مورد در مجموعه این اول مقاهلدر  را تغیریات این از بس یاری آ یفیس. ه می توانندداد تغیری سالمت مردم از اطمینانحصول  برای

 یها حل راه از بس یاریحبث شده است.  ۶۰انتخاابت تطبیق ای تٔأخری هنگام قانوین مالحظات حتت عنوان دوم مقاهلٔ  در آ هنا قانوینحقویق و  پیامدهای وگرفته است 

عامه در  های حبث و پُست طریق ازدهی  یرآٔ  گسرتش برای اقدامات به مشول –قبیل  انتخاابتو برگزاری  طرح چگونگی دررا  اسایس تغیری یک معیل و یپیش هناد

 اترخی در تغیریدهی،  رٔآی چگونگی مورد در را جدیدیرٔآی دهندگان نیاز دارند ات معلومات . ، نشان می دهدبرانمهاب اس تفاده از یک  ای آ نالیندهی  یآٔ ر  اماکن مورد

  ، بدست آ ورند. تغیریات طرزالعمیل سایر ایدهی  یآٔ ر  های ماکن واکری  تاساع انتخاابت،

 اایلت در مرج و هرج نوع این. شود ترس و رسدرگمی غلط، اطالعات اجیاد ابعث تواند می کشور یک در خمتلف هنادهای طرف از متناقض های پیام حال، عنی رد

 انتخاابت، انداخنت تعویق به برای قانون تصویب به دستیایب عدم از پسمشاهده شد.  کرد، برگزار ۲۰۲۰اپریل  ۷ به راخویش  انتخاابت که متحده اایالت ویساکنسنی

 حمک یک نتیجه در و کش ید چالش به دادگاه در را حمک این بود، خمالفان کنرتل حتت که اایلیت انقانونگذار جملس  سپس. کرد صادر اجرایی دس تور ،آ ن جای بهوایل 
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 راهامنیی انتخاابت مقامات واکرکنان مراکز رٔآی دهی  دهندگان، رٔآیات  شد ابعث حوادث سلسهل این ۶۱.کرد ابز انتخاابت برگزاری برای را راه حلظه آ خرین در قضایی

 .خری ای افتد می اتفاق چننی چزی آ ای که نبود مشخص انتخاابت از قبل روز ات زیرا ؛ابش ند داش ته اکر ادامه چگونگی مورد در اندیک

 انتخاابت ذینفعان سایر و دهندگان یآٔ ر  رسدرگمی ابعث است ممکن ،آ ش نااز قبل  و اسایس انتخاابیتطرزالعمل های  در ستیکیژو ل تغیریات این سابقه یب ماهیت

 های اتکتیک. برد خواهند هبره دهندگان یآٔ ر  مشارکتمزیان  و انم ثبتروند  تضعیف و اندرست اطالعات پخش برای آ شفتگی این از احامتالا  رقیب ابزیگران. شود

 رٔآی حمل ای حنوه درابره مشکوک های راهامنیی ایرٔآی دهی  برای اشتباه زمان ای اترخیکردن  رشیک ماننداز رشکت در انتخاابت  دهندگان یآٔ ر  جلوگرییبرای  سنیت

 از درس یت درک اما ،ابش ند آ گاهاز تغیری در طرزالعمل های رٔآی دهی  دهندگان رٔآی وقیت :مثال عنوان به. سازد می دشوارتر زمینه این در آ هنا را تشخیص دهی،

 جراین در روس یه که اتکتیکی  - کنند می توصیهبطور غلط را برای فرس تادن رٔآی شان  آ هنا که اجامتعی های رسانه های پست ،ش ته ابش ندندا جدید هایطرزالعمل 

 پیام های برانمه اجامتعی، های رسانه طریق از مس تقمی رساین پیام کهئیآ جنا از. دنابش   ابور، بیشرت قابل است ممکن - کرد اس تفادهاز آ ن  ۶۲آ مریاک  ۲۰۱۶ انتخاابت

 طریق از دهندگان یآٔ ر  توسط ها پیام این ۶۳شامل شده است، دولیت و خاریج ینفوذ معلیات های اتکتیک در ای فزاینده طور بههای کواته  پیام و دجییتایل رساین

 اینرتنت بهای هیچ دسرتیس  حمدود دسرتیس کهمشخصأٔ گروهی از مردم سازد.  می دشوار بس یار را آ هنا حذف ای تشخیص که شود می درایفت خصویص های اکانل

 رسدرگمی ای آ سیب قرار می گریند.  معرضبیشرت در  دارند،

 مشکوک های راهامنیی رٔآی دهی ای برای اشتباه زمان ای کردن اترخی از رشکت در انتخاابت مانند رشیک دهندگان رٔآی برای جلوگریی سنیت های اتکتیک

  .سازد می زمینه دشوارتر این در آ هنا را تشخیص دهی، رٔآی حمل ای حنوه درابره

 به - ایبد می افزایش جدید هایطرزالعمل  دلیل به احامتالا  که - ها نظمی یب و اشتباهات که دهد می افزایش را احامتل این مهچننی یده یآٔ ر طرزالعمل  در تغریات

 در آ یووااایلت  در متحده اایالت وکراتیکمید حزب انتخاابت دوره در اما ،نداشت ۱۹-کووید گریی مهه اب ارتباطی گرچه پدیده این. شود پنداش تهتقلب  عنوان

 ۶۴.شد توطئه های تئوری اجیاد ابعثیک اپلیکیشن از طریق  نشده آ زمایش نتاجیدهی  گزارش سیس مت انتواانیی که شد مشاهده وضوح به زماین ۲۰۲۰بوری ف

 اجامتعی های ش بکه در رسعت به تواند میتقلب  های روایت اینتقویت شود.  گسرتده اس تفاده ءسو  ادعای برایتقلب  رویداد های جداگانهٔ  است ممکن بعالوه،

       .ببد بنی از را انتخاابت روند سالمت و انتخاابت نتاجی به عامتدا و ایبد گسرتش

 انتخاابیت کننده گمراه های روایت اب ها نگراین این مهه اما کند، می اجیاد رسدرگمی اجیاد برای اکیف مطالب خود، خودی به دهی رٔآی های فرآ یند در تغیریات اگرچه

حمسوس  اکمالا شایعه پراگین  و غلط اطالعات ابگریی  هبره برای ی،گری مهه نقطه اوج دردهی  یآٔ ر  سالمت از ترس .شد خواهد مهراه ۱۹-کووید مشخص پریامون

 برای که اخری جمازی آ موزش های برانمه. شد خواهد گرفتهدهی  رٔآی مراکز در که هستندحصی  اقدامات مورد در راهامنیی دنبال به دهندگان یآٔ ر  زیرا ؛است

 مقاماتفعالیت های  توانند می رویس هکرهای" :شوند می برانمه ها ترتیب چننی برای است، شده هتیهامریاک  اایلت  ۵۰ در انتخاابیت مبارزات س ئولنی انتخاابت وم 

 را مردم ات کنند منترشدهی  یآٔ ر  های سایت در کروان ویروس ش یوع درابره را شایعایت توانند می خمالفنی. دهند قرار هدفمورد  ،کنند می اکر خانه از که را انتخاابیت

افتاده ای اکمٔل لغو  تأٔخریویروس به  دلیل به انتخاابت کهکنند  ادعاآ غاز و  رااندرست  اطالعات های ینامکپ توانند می آ هنا ای. کنند منرصف انتخاابت روز در حضور از

   ۶۵شده است."

 روز به نزدیک تغیریات اگر چننی ویژه به دهی رٔآی هایدر طرزالعمل  تغیری اب. است رضوریو  یحمتکنان مراکز رٔآی دهی اکر  برای معتب اطالعات رشایط، این رد

 کهشایعه پراگین  ای غلط اطالعات. ابش ند داش ته جدید هایدرست این طرزالعمل  اجرای برایرا  اکیف آ موزشمنی توانند  کنان مراکز رٔآی دهیاکر واقع شود؛  انتخاابت

کنان اکر  این، بر عالوه. دهد افزایش راآ هنا  غیبت مزیان تواند میبودن کند،  خطر معرض درکنان مراکز رٔآی دهی احساس سلب صالحیت و اکر  شود می ابعث

 به را اندرست ابلقوه اطالعات زیرا ؛شوند لیبداندرست ت  اطالعات عامل به خود است ممکنمنی دانند،  را هادر طرزالعمل  تغیریات درس یت به کهمراکز رٔآی دهی 

 .کنند می منتقل دهندگان یآٔ ر 

 بس یار س یایس احزاب و مدین جامعه انتخاابیت، هنادهای ،دهندگان یآٔ ر  برای ۱۹-در مورد کوویدهای آ گاهی دهی  برانمه ،اطالعاتاعتبار  های چالش به توجه اب

 و تأٔمنی را خود منابع ابید ،سهمی استند دهندگان رٔآیبرای  اطالعات ارائه در که انتخاابیت ذینفعان مهه انتخاابت، جمدد پالن اترخی تعینی از قبل حیت. است حیایت

 حمض به تواند می ها تالش این واطمینان حاصل شود  دهندگان رٔآی به معتب اطالعاتاز رس یدن  ات کنند ریزی برانمه فعاالنه بطور را خود ارتباطی های یژیاسرتات

افهام و تفهمی شود کنان مراکز رٔآی دهی اکر  و دهندگان یآٔ ر  ابابید  ها تالش اینبطور لکی، . شود معیل برگزاری انتخاابت، در مورد زمان و حنوهٔ  عاوضا شدن روشن

برای  انتخاابت روز درشان  وظایف اجنام برای الزم معلومات آ هناکه حفظ سالمت آ هنا تسکنی شده و مطمنی ابش ند  برای اکیف اقداماتبه اختاذ  نسبتآ هنا ات ترس 

 شان تفهمی شده است. 
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 های برانمه ابید انتخاابیت مقامات فعال، و یکژی اسرتات اتارتباط ریزی برانمه بر عالوه

 به بتوانند کننده گمراه ای غلط های روایت رشوع صورت در ات کنند تدوین را حبران اتارتباط

هنادهای برگزار  داخیل اتارتباط هایچینال  ابید ها برانمه اینارائه کنند.  مناسبآ هنا پاخس 

 مهچننی و انتخاابت ذینفعان و دولیت هنادهای سایر اب آ هنا هامهنگی چگونگی ،کنندٔه انتخاابت

 ۶۶توضیح مناید. خالصه صورت به رابه مقامات ذیصالح  زا مشلک ءحمتوا گزارش دهی و حنوه

در برگرینده  ابید انتخاابتمس ئولنی  وکنان مراکز رٔآی دهی اکر برای  آ موزیشبرانمه های 

 انگزی نفرت خسنانشایعه پراگین ها و  اندرست، اطالعات از است ممکن که ابشد های چالش

صورت گرید که  تأٔکید مهچننی روی مؤثریت برانمه ها نزی – شود انیش ۱۹-در مورد کووید

 و کدام برانمه ها آ سیب پذیر اند.  مفیدبرانمه ها کدام در صورت وقوع، 

 اطالعات کنند، می برگزار انتخاابت که استبدادی نمیه و استبدادی کشورهای رداحامتٔل 

 که شودبشلکی هدایت  انتخاابیت های پریوزی مقصد هب داخیل نیخماطببرای  اندرست

 دوره میان انتخاابت بنگالدش انتخاابت مکیس یون. بیندازد خطر به را دهندگان یآٔ ر  سالمت

 حزب انمزد پریوزی آ ن نتیجه ورا قبل از وقت مؤعد برگزار کرد  ۲۰۲۰چ مار اواخر در ای

 ادعاهای و ۱۹-کووید انتقال از ترساز ابعث  دهندگان رٔآی در صد ۵ مشارکت مزیان اب حامک

 نرخ و انداخته تعویق به را خود انتخاابت زمان آ ن از لهس تان هرچند ۶۷.بود خمالف ارعاب

 ات کند منی فرامه دولت برای را اماکن این روس یه در کروان ویروس به آ لودگی آ ور رسسام های

 برحسب انتخاابت برگزاری برای ها دولت این اولیه فشار؛ کند تکذیب را گریی مهه دامنهٔ 

داش ته و می  را یشخو  قدرتتقویت  قصد کهاست  متصدایین خصوصاا  - داخیل ابزیگران س یایسانگزیه های  دهنده نشان گریی، مهه ابتدایی روزهای در معمول

 .دهند جلوه انچزی را حبران مزیان اتخواهند 

-کووید به مربوط حمتوای رسیع برریس برای را اجامتعی های رسانه ظرفیت ۱۹-کوویدپریامون  اندرست اطالعات و اجامتعی های رسانه از اس تفادهدر  فزایشامهچننی 

 ینریو میان در ابید حمتوا کنرتول اکر و نده اشد فرس تادههای شان  خانه به اکرشان حمل بودن انامن دلیل به حمتوا جمراین کنرتول. استداده  قرار آ زمایشمورد  ۱۹

 حمتوای حذف جای به حمتوا جمراین ظرفیت، پاینی سطح به توجه اب ۶۸.دارند اعامتد اثرخبشی اب الگوریمتی نظاریت های روش به بیشرت که دشمی  توزیعجمازی  یاکر

وقوع  به قریبانتخاابت  اکرثیت اگرچه .دارند مترکز ۱۹-کووید انگزی پریامون نفرت خسنان مهچننی و انتخاابت در تداخلبیشرت روی  ،دهندگان رٔآیبرای  احنراف کنندهٔ 

 حمتوای بر نظارتاین امر رضورت فوری  ؛افتاد تعویق به، ۲۰۲۰مارچ  ۱۱بتارخی  هجانحصی  سازمانتوسط منحیث یک بامیری مهه گری  ۱۹-اعالم کووید پس

 .ایبد افزایش دوابره ابید ظرفیت این و ندا جمدد ریزیبرانمه حال در اکنون هااترخی اینچون  -را اکهش داد  انتخاابت به مربوط

 برای توانند می عاملهای  سیس مت که اند کرده پیش هناد را اضایف اقدامات از تعدادی( Stanford Internet Obervoryادارٔه نظارت از حمتوایت انرتنیت ) در حمققنی

 شاملپیش هنادات  این. اجیاد کنند اصطاکک ،دنکن  میاخبار  خاریج نیخماطب به اجامتعی های رسانه طریق از را تبلیغات و غلط اطالعات که ابزیگراین سایر و چنی

 برای پویل تبلیغات از اس تفاده تواانیی کهمی شود  است متحده اایالت خاریج های منایندگی ثبت قانون حتت شده ثبت های رسانه از پویل س یایس تبلیغات ممنوعیت

 ای ماتیکو دیپل رمسی های حساب که کند می توصیه مهچننیادارٔه نظارت از حمتوایت انرتنیت . کند می حمدود چنی دولیت های رسانه در را خاریج نیخماطب به تبلیغات

 مهچننی آ هناخواهد بود.  مشاهده قابل اکربران سایر برای انتقادی های پاخس صورت این غری در ؛دنکن  غریفعال منتقدان حساب از جلوگریی برای را رمسی های رسانه

 دسرتیس واداره می شوند  ی دیگرکشورها توسطرا که  دولت گانمنایند تحسااب وممنوع  دولیت های رسانه" فناوری عاملهای  سیس مت که کنند می توصیه

 روایت انتقال برای بیان آ زادی از بتواننداین اماکن را مساعد می سازد ات  دولیت های رسانه" بهاین امر  که" شان به آ هنا ممنوع است را در نظر بگریند خود شهروندان

 است کرده اختاذ را پالییس اخریاا  بوک فیس ۶۹".ببینند را ها روایت خالف ای انتقاد دهد منی اجازه خود شهروندان به که حایل در .کنند اس تفاده هجان بهبیجنگ  های

 ۲۰۲۰انتخاابت  از قبل را ها رسانه این تبلیغات دارد قصد و کند حرکت راس تا این در ،شود مینرش  دولت اب مرتبط های رسانه از که حمتوای گذاریکود  اب که

 .شود اعامل و ایبد گسرتشبه سطح هجاین  ابید اقدامات این ۷۰.کند مسدود متحده اایالت

 

 داشنت اب هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت بنی نظر تبادل و حبث

 س ئولنیم زیرا  ؛است برخوردار ای ویژه امهیت ازسوابق خمتلف 

در رشایط دشوار  کهخویش  مهتااین از توانندمی  انتخاابت

 . بیاموزند گریند، می دشوار تنظامیت و ممیاتص

 IFES’ Regional)  ساحوی آ یفیس برای اروپابرانمهٔ 

Europe program )اکری هنادهای برگزار کنندٔه  گروه یک

 ارائه های چالش اب مقابهل در که است کرده اجیادانتخاابت را 

 پریامون اندرست اطالعات و اجامتعی های رسانه توسط شده

 صصکه اب مهه گری شدن بامیری تشدید شده اند، خت انتخاابت

 یم ماه دراکری بشلک جمازی  گروهاین  اندازی راهاب  .دندار 

 بالک در کشور ۱۳ از انتخاابیت مقام ۵۰ به زدیکن ۲۰۲۰

 حبث برای را جممتع یک وشده  مجع اب مه غریب ابلاکن و رشیق

 شایعه پراگین ها در مورد و غلط اطالعات چالش مورد در

 .منوده است فرامه ۱۹-کووید گری مهه بامیری جراین در انتخاابت

 ،تااینمه  ایدگریی ادامه برای را الزم هایزمینه  اکری گروه

هنادهای برگزار  به خوب های روش توسعه وارتقای ظرفیت 

 .دهد می ارائه کنندٔه انتخاابت
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 انتخاابت از پس دوره بر ۱۹-کووید یمدهاپیا

ختطی  ای تقلب به مربوط رواایت اگر :مثال عنوان به. است کننده گمراه و اندرست اطالعات انتشار برای خطر پر دوره یک نزی انتخاابت روز از پس بالفاصهل دوره

 راتوسط مردم  نتاجی پذیرش است ممکنکنند، این امر  یآٔ ر  حق از احساس حمرومیت شهروندانکه  شودسبب  نتاجی انتقال ایآ راء  شامرش ،در مراکز رٔآی دهی

 اطالعات احامتل. دهد افزایش را خطر این تواند می ۱۹-مشخص در پیوند به کووید های روایت. دهد افزایش را انتخاابت از پس خشونت احامتل ای کند تضعیف

کنان اکر  و دهندگان یآٔ ر  ترسات  شودمی  ابعث - گریی مهه دوره درانتخاابت  دور اولنی در ویژه به - انتخاابت از پس آ لودگی مزیان افزایش مورد در اندرست

 تواند میتقلب می پندارد،  را اشتباهات که غلطی اطالعات شد، داده توضیح ابال در که یهامنطور ترتیب، مهنی به. شود بیشرت انتخاابت سایر در رشکت از انتخاابت

 در ها آ سیب این که حایل در. کند اجیاد کشور رسارس در اییت مشخص انتخااب های حوزه در نتاجی لغو برای را قانوین های چالش ای دهد جلوهمرشوع  غری را نتاجی

 .است هممبرای اکهش آ هنا،  اقدامات اجنام برای آ هنا ش ناسایی هستند، نظری زایدی حد ات حارض حال

 پسشایعه پراگین های  و غلط اطالعات پتانس یل ابید - اجامتعی های رسانه بسرتهای مجهل از - دموکراتیک روند در آ فریین نقش اب ابزیگران سایر و انتخاابت مسولنی

 یهامنطور ،هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت توسط حبران ارتباطات ریزی برانمه مه و یکژی اسرتات ارتباطات مه. بگریند نظر در خود ریزی برانمه روند در را انتخاابت از

برانمه ریزی دقیق از  ،ارتباطی های شاکف از جلوگریی برای. ابشد انتخاابت از پس دوره فادم شامل ابید شد، داده رشح معلیات و انتخاابت اداره قبیل خبش در که

 انتخاابت روز از پس اند، بودههنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت  در اختیار قبالا  که معومی رساین پیام های مس ئولیتوقیت که  خبصوص ؛امهیت ویژه ای برخوردار است

اندرست و شایعه پراگین  اطالعات از مواردیبرای  ریزی برانمه شامل ابید آ موزیشبرانمٔه  میل،. اب در نظرداشت بسرت شوندمی  منتقل دیگری سازمان ای هنادیک  به

 عامل سیس مت اس تانداردهای و ها دس تورالعمل. زند می دامن انتخاابت از پس خشونت ای انتخاابت از پس قانوین های چالش به که ابشد ۱۹-ها در مورد کووید

 .بگریند نظر در شود، می اجنام انتخاابت از پس دوره در که را انتخاابت در دخالت برای تالش ابید مهچننی اجامتعی های رسانه

 یس وکرامید سالمت بر ۱۹-کووید یمدهاپیا

 آ ینده مقاهلٔ  و ۷۱انتخاابت تطبیق ای تٔأخری هنگام حقویق مالحظات در مجهل از آ یفیس توجهییی مجموعه این دریس وکرامید سالمت برای ۱۹-کوویدپیامدهای  از بس یاری

 حوصهل از وکراتیکمیدسالمت  بر ۱۹-کووید پیامدهای از تری وس یع رایها که حایل در. است شده برریس تفصیل به ،پاخسگو و مس تقل سساتؤ م تظاحف ابره در

 بر است ممکنکه  ۱۹-شایعه پراگین در مورد کووید و اندرست اطالعات گذاری اشرتاک به و اجیاد انگاری جرم چگونگی بر اینجا در ما است، خارج مقاهل این

 ابشد، مترکز می منایمی.  گذارتأٔثری  وکرایسمید

 دوره برای آ ن پیامدهای که اند کرده تصویب '۱۹-شایعه پراگین ها پریامون کووید و غلط اطالعات همار' انم به را اضطراری و حمدودکننده نیانو ق تعدادیک  ها ولتد

 ای کننده حمدود قواننی است، شده حمدودحصی  مرشوع دالیل به حضوری غری اجامتعات کهئیآ جنا از ۷۲.استیس بس یار گسرتده وکرامیدانتخاابیت و سالمت  مبارزات

 از اطمینان و دولت های روایت کش یدن چالش به در را مدین جامعه و خمالفان صدای تواانیی کند، می همار را آ نالین های حمیط در بیان آ زادی و جتمع حق بیشرت که

 .کند می تضعیف حتقیقایت ای همم مطالب انتشار برای را ها رسانه تالش مهچننی قواننی این .کند می حمدود انتخاابیت تبلیغات پاخسگویی و شفافیت

 اطالع ءسو " موارد آ ن در که است داده اجنام مجهوری رایست فرمان یک ابشایعه پراگین ها  انگاری جرم مورد در را ای العاده فوق اقدام بولیوی :مثال عنوان به

 برای را اضطراری فرمانصدور  اختیارات جمارس تان پارملان ۷۳.داند می کیفری مس ئول را ۱۹-دولت در مورد کووید اقدامات مورد در" عامتدا عدم اجیاد" ای" رساین

 را اضایف اختیارات که کردنداختاذ  را اقدامایت از تعدادی آ هنا ؛داد یآٔ ر  اضطراری وضعیت خامته بهجون  ماه اواسط در پارملان اگرچه چ واگذار کرد.مار ماه در دولت

 شده ش ناخته مقرص ۱۹-کووید ابره در اندرست اطالعات انتشار جرم به که اشخایص برای مهچننی دولت ۷۴.دهد می قرار Viktor Orban مجهور رئیس اختیار در

 ۷۶.کند می جمازاتزندان  سال پنج ات سه اب را اندرست اطالعات انتشار که است شده تصویب قانوین روس یه، در ۷۵.است کرده تعینی حبس ساهل پنج جمازات اند،

 یکوسعت  قواننی این .کنند می اعامل خمالف صدای کردن خاموش برای انتخایب صورت به را آ هنا ها دولت زیرا کند می ابز را اس تفاده ،سو ای درچیه قواننی چننی

شایعه پراگین ها منوده  و غلط اطالعات انگزی، نفرت خسنان انگاری جرم در سعی قانونگذاران آ ن در که است شده مشاهده ۱۹-کووید از قبل که است هجاین روند

  ۷۷را تضعیف می کند. مطبوعات آ زادی و بیان آ زادیاند که بشلکی 

. کنند مقاومت آ هنا برابر در و قد عمل قانوین های موج این برابر در ابید امللیل بنی ابزیگران - سازنده و مناسب صورت در - و نگاران روزانمه مدین،جامعه  دهایهنا

 تناسب به اعتقاد ات گرفته قدرت فرا قانوین توجیه به متایل از - اکر اینبرای اجنام  خمتلفی های انگزیه از است ممکن هستند اقدامایت چننی اختاذ دنبال به که کشورهای

 شود؛ تصدیق انگزیه این ابید كنند، می تصویب را به خاطر حسن نیت قانون كه ابزیگراین برای. اس تفاده کنند -موجود رشایط به توجه اب اقدامایت چننی بودن موجه و
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 ای مقایسه های منونه توانند می فینهای  مکک دهندگان ارائه ومتویل کنندگان  لزوم، صورت در .شود می پیدا هدف این سوق برای رضری مک های راه كه حایل در

 .بگذارند اشرتاک به رویکردها سایر مورد در را ها روش هبرتین و

پالییس  اگرچه. دارد جدی تأٔمل جای نزی ،کنند می اجیاد ۱۹-کووید به پاخس در ءحمتوا تعدیل های پالییس دررسانه های اجامتعی  کهمرتبه دوم را  تغیریات مدهایپیا

 است ممکن که است داده ارائه را جدیدیپالییس های  ۱۹-کووید اب سازی مهگام برای رسیع اقدامات اما ؛است شده اعامل گریی مهه از قبلهای تعدیل حمتواء 

حمدود کرده است؛  ای حذف ،است خانه در ماندن اتدس تور علیه مردم اعرتاض خواس تار که را حمتوای بوک فیس :مثال عنوان به. ابشد داش ته ای گسرتده پیامدهای

پالییس  مشمول ابید دولت توسط اعرتاضاتممنوعیت  –معیارات  این نشود،توجه دقیق  اگر ۷۸می ابشد. دولت حصی دس تورات ابدر مغایرت  اعرتاضات چرا که چننی

 .کند می اجیاد اعرتاض و جتمع حق براییک سابقه بالقؤه مشلک ساز را  لکی طوربکه به احامتل قوی و  – شود حمتوا تعدیل های

  پیش هنادات

 نظر در معتبتر اطالعایت فضایتقویت  برایآ ن را  ابیددست اندراکران دمیوکرایس  که است ۱۹-کووید مشخص پریامون تغیریاتروی  خمترصمترکز پیش هنادات در این 

 گفتار اب مقابهل درابرهآ یفیس  مقاالت به لطفاا  ،هگسرتدشایعه پراگین های  و غلط اطالعات ،انگزی نفرت خسنان اب مقابهل پریاموندر مورد پیش هنادات داش ته ابش ند. 

اگرچه مراجعه منایید.  ۰۸انتخاابت سالمت و اندرست اطالعات اجامتعی، های رسانه و ۷۹انتخاابتبرای هنادهای برگزار کنندٔه  ها یژیاسرتات: انتخاابت درانگزی  نفرت

 بر مقاهل این الزم است؛ ویل مدت شایعه پراگین ها در دراز و غلط اطالعات ،انگزی نفرت خسنان مقابل در جامعه مقاومت اجیاد برای اقدامات از وس یعی طیفیک 

 .دابش داش ته ادامهچننی حاالت  در ابید جامعه بنی مهبس تگی اجیادبرای  تالش ها و مدین آ موزشاقدامایت چون  - استمنوده  مترکز حادترآ ین و  های چالش اکهش

 انتخاابت برگزار کنندهٔ  هنادهای برایپیش هنادات 

 های روایت نه اطالعاتپخش چننی  وسایل مجعی اب ثرؤ م مبارزه برایاطالعات اندرست،  احامتیل جحم بهابید اب توجه . هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت ۱

 تأٔکید شوند،سالمت مردم اختاذ میحفظ  افزایشبرای   کهاقدامایت بر جامع بطور ابید آ هنا. داش ته ابش ند مترکز پیشگریانه اتارتباط های یژیاسرتات بر ،فردی

 صورت به ابید اقدامات چننی. ابشددر ساحه  حتقیقات اجنام برای - اجامتعی های رسانه در مجهل از - تلفین خطوط اجیاد شامل تواند میاقدامات  این که کنند

 .دنشو  تبلیغ وتنظمی  مناسب

 مراحل متام درمتوقع  را در مورد اقدامات آ هناو فهم  درک دهندگان، یآٔ ر  آ موزشبر  ممترکزمکپاین های  طریق از ابید. هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت ۲

 تغیری ،انتخاابت زمان در مردم سالمت که ابشد شامل اقدامایت ورا حتت پوشش قرار داده  مناینده مک های گروه ابید ها ینامکپ چننی. دهند افزایش انتخاابت،

 را تضمنی کند. دهی بدیل،  رٔآی های چینال بودن دسرتس در ودهی  رٔآی هنگام درآ هنا  حمافظت برای خوب های روش مربوطه، قواننی

مس ئولنی  سوی از رسیع و آ گاهانه پاخس بهاحامتٔل  ،رسان صدمه های روایت و شودمنترش  رسعت به تواند می زایی نفرت وشایعه پراگین  غلط، اطالعات. ۳

. کنند مترکز حبران اتارتباط ریزی برانمه روی جمدد، انتخاابت اترخی شدن مشخص از قبل حیت ابیدهنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت  بنابرایننیاز دارد.  انتخاابت

ابید هتیه  خطر معرض در جوامع بهرساین  پیام تقویت برایمعتب  افراد و ها سازمان سایر اب هامهنگیاجیاد  های یژیاسرتات و شود روشن ابید ارتباطی خطوط

 .دنشو 

 اعامتد مورد وذیربط  دولیت ادارات و سساتؤ م سایر و حصت عامه نیمس ئول اب را ارتباطی های چینال پیوند توانند می. هنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت ۴

 .ابشد( اجامتعی و چاپیی های رسانه رادیو، تلویزیون، مجهل از) خمتلف های رسانه در دار مارک حمتوای شامل تواند می این. بگریند نظر در، شهروندان
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 مدین جامعه هایپیش هنادات برای هناد

 امهیت افزایش اب. دهند افزایش را یشخو  نظاریت معلکرد جوامع یتمشول  و پاخسگویی شفافیت، افزایش برای رشایط چننی درابید  مدینجامعه  هنادهای. ۵

 انگزی نفرت خسنان و ، شایعه پراگین هاغلط اطالعات تبعیض، دولیت، منابع از اس تفاده ءسو  به توجه جلب برای را نقشی مدین جامعه هایهناد آ نالین، مبارزات

 .دارند عهده بر ،ها اس تفاده ءسو  مورد درعامه  آ گاهی افزایش و

 آ موزش و آ گاهبشلک هبرت و خوبرت  اجامتعی انسجام و مدارا مزااییمردم را در مورد  و های حاوی نفرت زایی مبارزه منوده پیام اب ابید مدین جامعه های. هناد۶

 .ابشد ها اقلیت مقرص دانسنت رفع و زانن علیه خشونت ویژه به انتخاابت، در خشونت به رس یدگی برای هدمفند های برانمه شامل تواند می این. دهند

 ان انمزد وس یایس  احزاب برایپیش هنادات 

 وانگزی  نفرت گفتار فارغ از به برگزاری مبارزات انتخاابیتعهد مت لواحی و اصول رفتار  حمیل، قواننی اب مطابق ای مس تقل طور به ابید انانمزد و س یایس احزاب .۷

 ابش ند. یض بع ت 

 مهتااین واب آ ن معل کنند  مطابقتدادخواهی منوده و در  انتخاابیت مبارزات مایلرشایط امور  و س یایس تبلیغات افشای برای ابیدان انمزد وس یایس  احزاب. ۸

 معل کنند.مشابه معیارات  در نظرداشت ابوا دارند ات  س یایس احزاب سایر در را خود

 یآٔ ر  اب خود ارتباطی های برانمه در ۱۹-پاخسگو برای سالمت مردم در مقابل کووید رساین پیامسیس مت یک  اجیاد اب ابیدان انمزد وس یایس  احزاب.  ۹

 اب آ هنا رشیک سازند.  رادهی  یآٔ ر  روند در تغیریات و دهند ارائه دهندگان یآٔ ر را برای  اطالعات فعاالنه طور به دهندگان،

  ختنیکی های مکک دهندگان ارائه و امللیل بنی کنندگان متویل برایپیش هنادات 

 اطالعاتبرای جرم انگاری  كه مقررایت و قواننی تصویب از جلوگریی برایو  منوده اس تفاده ای مقایسه دیدگاه ازدر صورت لزوم  ابید امللیل بنی ابزیگران.  ۱۰

آ زادی بیان و مطبوعات را بشلک غری متناسب و غری مس تقمی هتدید می کند، فشار دیپلوماتیک وارد که  به حنوهٔ  زایی نفرت خسنان وشایعه پراگین ها  اندرست،

، حامیت کند می تقویت رامشارکت آ هنا  دامنهٔ  و کند می حمافظت رانده حاش یهبه  های گروه از که مقررایت و نیانو قبرای اصالح  ها تالش از مضنکنند. در 

 .منایند

  اجامتعی های رسانه برایپیش هنادات 

گزارش دهی و هجت  را نقض می کنند، جامعهمعیارات  که یانگزی نفرت خسنان و انتخاابت در دخالت که کنند حاصل اطمینان ابید اجامتعی های رسانه. ۱۱

 به اس تخدام اکرمندان مربوط مسائل و ۱۹-کووید افزایش دلیل به حمتوا تعدیلخمتل ساخنت  برایها  تالش ویژه بهمی گریند؛  قراردر اولویت علیه آ هنا  موثر اقدام

 ، مورد گزارش دهی قرار گرید. حمتوا تعدیل مراکز در

 دررا  انگزی نفرت خسنانها توسط  نقض و انتخاابیت دخالت های تعینی چگونگی دهی های خمتلف در موردابز  داومتم  طور به ابید رسانه های اجامتعی. ۱۲

 .الزمی است انتخاابت از پس دورهٔ  سالمت از حمافظت حنوهٔ در مورد دهی ابز بویژه شامل ساخنت  ؛شامل سازند یشخو  های دس تورالعمل ومعیارات 

در مورد سالمت مردم در معتب  اطالعات گسرتده انتشار برایحصت عامه  مقامات وهنادهای برگزار کنندٔه انتخاابت  اب اکر هب ابید رسانه های اجامتعی. ۱۳

شایعه پراگین  و اندرست اطالعات که ابشد های گروه و افراد از حامیت و رمسی های حساب تأٔیید برای ها تالش تشدید شامل ابید این. دهند ادامه انتخاابت

  .کنند می افشاها را 
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-%20sitrep-13-ncov-v3.pdf
http://www.electionguide.org/digest/post/17591/
https://observer.com/2020/05/news-media-digital-magazine-newspaper-publisher-layoffs-furloughs-closures-covid-19/
https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1001252/youtube-covid-conspiracy-theories/
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 .https://www.who(. سازمان حصی هجان. برگرفته شده از: ۲۰۰۵خشونت و مصایب ). ۲۱

int/violence_injury_prevention/publications/violence/violence_disasters.pdf 
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81646-pub-polarization-societal-intensifying-and-islamophobia-infections-https://carnegieendowment.org/2020/04/28/ india  
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; more-gotten-has اذلکر منبع فوق و (.Ibid ) 
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  .جلوه داده است امهیت مکرا  کشور این در داکرتان مشکوکهای  مرگ تعداد ورا اندیده گرفته  کشور در
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onat-anti-part-lies-coronavirus-pushing-https://www.defenseone.com/technology/2020/03/russia-(. برگرفته شده از: ۲۰۲۰مارچ 

europe/164140/?oref=defense_one_breaking_nl-ops-influence  

 ( .Ibidمنبع فوق اذلکر ). ۴۰

 ( .Ibidمنبع فوق اذلکر ). ۴۱

 .دارد وجود دونباس در خارج دنیای از ۱۹-های کووید آ زمایش عدادت احامتیل سازی پهنان مورد در مشاهبیی های نگراین(. .Ibid. منبع فوق اذلکر )۴۲
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https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus-india.html
https://groundviews.org/2020/04/11/the-rights-of-minorities-under-extraordinary-circumstances/
https://www.politico.com/news/2020/04/21/russia-china-iran-disinformation-coronavirus-state-department-193107
https://www.nytimes.com/2020/04/22/opinion/coronavirus-disinformation.html
https://www.rt.com/news/483914-france-election-official-coronavirus/
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https://www.defenseone.com/technology/2020/03/russia-pushing-coronavirus-lies-part-anti-nato-influence-ops-europe/164140/?oref=defense_one_breaking_nl
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